INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 15 maja do 25 czerwca 2010 r.
W okresie między Sesjami wydałam 29 zarządzeń:
1. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2010 r. – 4
zarządzenia (m.in. zwiększono wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg
publicznych o 40 tys. zł, zwiększono wydatki związane z utrzymaniem wewnętrznych
dróg publicznych o 50 tys. zł, (zwiększono wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 13.879 zł,
zwiększono wydatki remontowe związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy
Gimnazjum w Czaplinku o kwotę 50 tys. zł);
2. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (19 działek
na cele rolne) – 3 zarządzenia ;
3. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2009 z dnia 5 października 2009 r. (dot. zmiany
przeznaczenia działki do sprzedaży, „z zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej” na
„zabudowę jednorodzinną z rzemiosłem i drobną produkcją” );
4. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form kształcenia
zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2010 r.;
5. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu do nieruchomości niezabudowanej
(działki nr 377, 376, 375, 400/1 położone w obrębie 02 w Czaplinku stanowiące
nieruchomości rolne niezabudowane);
6. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania wycieczek szkolnych z zadania
„Dofinansowanie wycieczek szkolnych w placówkach oświatowych”;
7. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego
Biura Spisowego w Gminie Czaplinek – 2 zarządzenia ;
8. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu do nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie 05 w Czaplinku ( działka 44/13)– 2 zarządzenia, w związku z dwoma
aktami notarialnymi;
9. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Czaplinek w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
w 2010 r.; ( na konkurs przeznaczono 26,500 zł )
10. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie
(uporządkowanie stanu formalno-prawnego terenu 2 ogrodów działkowych);
11. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy
Czaplinek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20
czerwca 2010 roku;
12. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów na
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek.
13. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Burmistrza Czaplinka z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli
w jednostkach oświatowych Gminy Czaplinek w 2010 r.;
14. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dwa lokale
mieszkalne, 1 działka, ponownie budynek byłej Szkoły w Machlinach) – 2 zarządzenia;
15. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Czaplinku;
16. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 4/U/2010 z dnia 25 lutego 2010
r. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek
na lata 2010 – 2015 zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji – wydłużono termin
zbierania wniosków;
17. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Czaplinka Nr 7/U/2010 z dnia 12 marca
2010 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych komórkowych,
stanowiących własność Gminy Czaplinek;
18. w sprawie zmiany regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku (zmieniono:
nazwę Urzędu, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, dni i godziny pracy pracowników
Urzędu, okres rozliczeniowy w Straży Miejskiej);
19. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czaplinku p. Renaty Podkowiak do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz
przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;
20. w sprawie upoważnienie Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czaplinku p. Małgorzaty Turczyk do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych
sprawach oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;
21. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czaplinku p. Edyty Warackiej – Świadek do przekazywania do biura informacji
gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego.
W zakresie inwestycji:
1. Budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny.
W dniu 02.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
z terminem składania ofert na dzień 17.06.br. Planowany termin wykonania zadania
wynosi 45 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
2. Budowa dróg na ul. Akacjowej i ul. Wiejskiej. W dniu 21.04.br. podpisano umowę
z wykonawcą – firmą „Chaber-Bud” z Piły. Planowane jest wykonanie drogi w ul.
Akacjowej do 30.11.2010r. i w ul. Wiejskiej do 30.09.2011r. Do dnia dzisiejszego nie
przekazano wykonawcy placu budowy, ponieważ Wojewoda prowadzi postępowanie
w sprawie stwierdzenia nieważności wydanej decyzji pozwolenia na budowę przez
Starostę Powiatu Drawskiego.
3. Budowa zatoki postojowej – parking ul. Kochanowskiego. Przygotowywany jest
projekt budowlany. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług Projektowych
p. Małgorzata Dydek z Koszalina, za kwotę 1.220 zł. Termin wykonania projektu –
15.07.br.
4. Projekt i budowa parkingu ul. Pławieńska – współudział z firmą KTP. Wykonano
projekt budowlany z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim. Zgodnie
z wcześniejszymi rozmowami wystąpiono z propozycją do KTP o finansowania tego
zadania oraz informacją wynikającą z treści przygotowanych dokumentów.
5. Budynek socjalno-komunalny przy ul. Mickiewicza. W dniu 28.05.br. odbyła się
kolejna narada robocza poświęcona zaawansowaniu robót związanych z realizacją
tego budynku oraz omówieniem zagadnień problemowych dotyczących
prowadzonych robót. Prowadzone są roboty wykończeniowe. Kończone są tynki
wewnętrzne gipsowe, przystąpiono do wykonywania okładzin ściennych
w łazienkach, montażu c.o. Prowadzone są roboty związane z klejeniem gontów na
połaci dachowej do kładzenia struktury tynku zewnętrznego.
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6. Modernizacja sieci wodociągowej RODz. „Wisienka”. Wybrano wykonawcę
modernizacji I etapu sieci wodociągowej na terenie ogrodów działkowych „Wisienka”
przy ul. Pławieńskiej.
W dniu 01.06.2010r. podpisano umowę
z firmą „Instal” s.c. z Wałcza za kwotę 15.000 zł. brutto. W dniu 07.06 br.
Wykonawca rozpoczął roboty. Umowny termin zakończenia zadania – 30.06.2010r.
Etap ten obejmuje wykonanie oddzielnego zasilania w wodę na odcinku
od zbiorników hydrantowych do miejsca na terenie działek byłego PGR (sąsiedztwo
działki p. Tomaszewskiego) oraz wymianę rurociągu ssawnego od ujęcia wody
do stacji pomp. W budynku stacji pomp zamontowane zostaną 2 nowe pompy oraz
dokonana zostanie przeróbka wewnętrznej sieci wodociągowej i energetycznej
co pozwoli na połączenie kolejnych odcinków sieci wodociągów i prawidłowe
zasilanie w wodę.
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku. W trybie przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania, którym została firma P.W.U.H. Rafał
Zieliński z Chełmży. W dniu 20.05.br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę
1.387.133,67 zł. brutto. W dniu 27.05.2010r. dokonano przekazania placu budowy
przy udziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora, inspektorów nadzoru
inwestorskiego i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Wykonawca rozpoczął
roboty w dniu 14.06.br. Planowany termin wykonania całego zadania upływa
30.09.2011r.
8. Monitoring wizyjny miasta. Przeprowadzone pierwsze postępowanie przetargowe
zostało unieważnione, złożone 3 oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniały
warunków postawionych przez Gminę. Przy drugim postępowaniu przetargowym,
po wyborze oferty najkorzystniejszej, postępowanie zostało oprotestowane przez
jednego z wykonawców, wobec czego Gmina przystąpiła do czynności
sprawdzających oraz do ponownej oceny i badania złożonych ofert. Sytuacje te nie
pozwoliły na wykonanie montażu systemu monitoringu w I półroczu br.,
a najbliższy termin wykonania planowany jest na lipiec br.
9. Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Broczynie. Zadanie zostało zakończone
i zgłoszone przez wykonawcę do odbioru.
10. Budowa boiska sportowego „Orlik 2012”. Dokonano koniecznej zmiany projektu
budowlanego w zakresie dostosowania parametrów nawierzchni boiska do piłki
nożnej oraz do małych gier zespołowych do warunków i zasad obowiązujących
w tegorocznej edycji programu „Orlik 2012”. Przygotowano dokumentację
przetargową i w dniu 07.06.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy budowy boiska sportowego „Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem
terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej. Termin zbierania ofert upływa
23.06.br. Do 30.11.2010r. planowane jest wykonanie boisk sportowych wraz
z zagospodarowaniem terenu, natomiast do 30.11. 2011r. – nastąpi przebudowa
wewnętrznej drogi dojazdowej.
11. Budowa drogi wewnętrznej w m. Sikory. Zakończono roboty związane z budową
drogi wewnętrznej i z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
oraz z wykonaniem dojść pieszych do kościoła. W dniu 10.05.2010r. dokonano
odbioru końcowego zadania. Gmina Czaplinek na wykonanie dojść pieszych do
kościoła w m. Sikory uzyskała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego
w wysokości 30.000 zł. Zgodnie z zawartym w dniu 10.11. 2009r. Porozumieniem
i Aneksem do Porozumienia z dnia 14.12.2009r., Gmina Czaplinek w dniu 07.06.br.
przedłożyła Staroście Powiatu Drawskiego stosowne dokumenty i rozliczenie
z udzielonej dotacji. Na wykonanie dojść pieszych do kościoła wydatkowano kwotę
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25.305, 64 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.694,36 zł. przekazano
w dniu 09.06.br. na konto Powiatu Drawskiego.
12. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne
Wielkie Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia. W dniu
16.06.2910r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.07.br. Planowany termin wykonania
zadania – 30.11.2010r. Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy
Czaplinek na trasie Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko
Kolonia” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
13. Centrum Ratownictwa Gminnego w Czaplinku. Wniosek Gminy Czaplinek
o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPOWZ projektu pn. „Utworzenie
Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP
Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy” został
oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski pod kątem spełnienia kryteriów
formalnych i przekazywanych
do kolejnych etapów oceny: środowiskowej,
możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytorycznotechnicznej. Kolejne etapy oceny będą prowadzone przez Komisje Oceniające
Projekty.
14. Przebudowa części chodnika w ul. Moniuszki. Dokonano przebudowy chodnika
z płytek betonowych na kostkę betonową typu starobruk na odcinku
od ul. Dąbrowskiego do ul. Rynek, strona prawa. Wykonawcą robót była firma
„Chaber-Bud” z Piły. Zadanie zrealizowano ze środków przekazanych przez Powiat
na bieżące utrzymanie 14 ulic w mieście, w tym odśnieżanie.
15. Gmina Czaplinek przygotowuje dokumenty do złożenia w br. wniosku
o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zadania zawiązane z rekultywacją składowisk odpadów. Nabór wniosków
o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym w dwóch terminach
do 30.06.2010 r. i do 31.10. 2010 r. Wykonany w 2006r. projekt rekultywacji
składowiska odpadów komunalnych w Niwce zakładał koszt rekultywacji w granicach
2 300 000 zł, który byłby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Gminy. W związku
z uruchomieniem wsparcia finansowego przez NFOŚIGW w wysokości 50% realizacji
zadania, w pierwszej kolejności w 2009 r. przygotowano koncepcję rekultywacji
składowiska odpadów komunalnych w oparciu o inne technologie i rozwiązania,
umożliwiające zmniejszenie kosztu rekultywacji terenu. Wg przygotowanej przez
firmę POLGEOL SA z Warszawy koncepcji rekultywacji koszt rekultywacji będzie
wynosił ok. 777 000 zł. Obecnie w/w firma przygotowuje dokumentację techniczną
niezbędną do złożenia wniosku. W oparciu o przygotowaną koncepcję rekultywacji
składowiska, w dniu 1 czerwca br. Starosta Drawski decyzją zmienił harmonogram
prac związanych z rekultywacją składowiska i przedłużył Gminie Czaplinek termin
wykonania tych prac do dnia 31 grudnia 2013 r.
16. Droga krajowa Nr 20 25 maja br. Burmistrzowie gmin: Drawsko Pom., Węgorzyno,
Złocieniec, Czaplinek przez które przebiega droga krajowa Nr 20 wystąpili do
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie rażących zaniechań
inwestycyjnych na drodze krajowej nr 20, Drawsko Pom. – Szczecinek. Wieloletnie
i wielokrotne zabiegi burmistrzów Gmin o generalny remont drogi krajowej Nr 20 na
całym odcinku Szczecin – Szczecinek nie zostały jak dotąd uwzględnione. Nie można
odmówić zarządcy drogi braku reakcji na wnioski i postulaty gmin w zakresie
poprawy stanu nawierzchni drogi i jej funkcjonalności. Jednakże przez wiele lat
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odbywa się to jedynie odcinkami, małymi fragmentami, co powoduje, że droga na
całym odcinku jest w różnym stanie technicznym, począwszy w gminie Czaplinek od
dobrego na odcinku Czaplinek – granica gminy w kierunku Szczecinka oraz od
Siemczyna do skrzyżowania z drogą na Wrześnicę, po fatalny na odcinku Czaplinek
– skrzyżowanie z drogą Wrześnica. Poszczególni dyrektorzy GDDKiA p. F.Gilewski,
p. I.Stepień-Pilipczuk, p. T.Rajkiewicz oraz ich zastępcy: T.Rudnik, M.Mierzwa,
G.Dziedzina na wnioski, petycje władz samorządowych mieli i mają wiele
zrozumienia, ale zawsze wskazują na pilniejsze potrzeby dróg ważnych dla
województwa tj. S3 Szczecin-Gorzów, S6 Kołbaskowo-Gdańsk, S-11 PoznańKoszalin. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje jak przebudowa drogi na
odcinku Czaplinek – skrzyżowanie na Rakowo w kierunku Szczecinka oraz
skrzyżowanie na odcinku z drogą na Wrześnicę do Siemczyna, budowa ronda
w Czaplinku z przebudową chodników w ul. Dąbrowskiego i Złocienieckiej (niestety
nie na całym odcinku - pozostał odcinek zaledwie od ronda do skrzyżowania)
poprawiły komfort jazdy, ale nie na całej trasie z Czaplinka do Szczecina. Poprawa
stanu nawierzchni w tak małym zakresie na drodze nr 20 w porównaniu
z realizowanymi inwestycjami na drodze Nr 10 czy 11 stanowi jawną dyskryminację
dla potrzeb inwestycyjnych drogi nr 20.
17. Porozumienie w sprawie zamiany dróg. W związku z podjętymi działaniami
i poczynionymi ustaleniami przez zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w zakresie zamiany dróg w Czaplinku, tj. dróg wojewódzkich w ul.
Długiej i Drahimskiej od ul. Długiej do ul. Polnej na drogi gminne, drogi powiatowej
w ul. Polnej i drogi gminnej w ul. Szczecineckiej na drogi wojewódzkie, podpisane
zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa, Zarządem Powiatu
Drawskiego i Burmistrzem Czaplinka. Porozumienie określa wykonanie zadań oraz
czynności formalno-prawnych przez zarządców dróg, by zamiana mogła nastąpić do
30.09.2010r.
Koniecznym jest podjęcie odpowiednich uchwał przez Sejmik
Województwa Zachodniopomorskiego, Radę Powiatu Drawskiego i Radę Miejską
w Czaplinku. Przygotowanie uchwał wymaga uprzednio uzyskanie opinii od
właściwych organów na poziomie administracji publicznej szczebla gminnego,
powiatowego, wojewódzkiego i państwowego.
18. Droga Prosino. Przygotowana została dokumentacja majątkowa i budowlana na
wykonanie remontu drogi gminnej od drogi powiatowej Kluczewo – Stare Gonne do
m. Prosino o l = 1,0 km. Gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania tego zadania
z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80.000
zł. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury , Ochrony
Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej w Czaplinku na jednym ze swoich posiedzeń
zapoznała się z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim. Koszt robót
został skalkulowany w wysokości 683.000 zł. Z uwagi na dość znaczny koszt oraz
brak wygospodarowania dodatkowych środków w tegorocznym budżecie zadanie
przełożone zostało do realizacji po roku 2010. Remont doraźny drogi poprawiający
warunki jazdy i bezpieczeństwa został wykonany w miesiącu maju br.
19. Droga wojewódzka Nr 177. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie przedłożył propozycję Gminie Czaplinek wykonania przebudowy
chodnika w ul. Pławieńskiej, strona prawa, na odcinku od ul. Złocienieckiej do
budynku Pławieńska 6 wraz z poszerzeniem jezdni kosztem chodnika naprzeciwko
CzOKSiR-u. Gmina Czaplinek zgłosiła rozszerzenie planowanego zakresu robót
o przebudowę skrzyżowania ul. Pławieńskiej z ul. Rzeźnicką, w związku z potrzebą
jego usprawnienia komunikacyjnego poprzez budowę mini ronda, bądź innego
sposobu przebudowy. Wykonanie zadania w takim zakresie poprawi w sposób
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zasadniczy warunki użytkowania drogi w tej części ul. Pławieńskiej dla ruchu
kołowego i pieszego, i tylko w takim przypadku Gmina zamierza partycypować
w kosztach planowanego zadania. Trwają obecnie uzgodnienia stron w zakresie
możliwości i czasy wykonania proponowanego zakresu robót, chociaż z uwagi na
potrzebę, w przypadku przebudowy skrzyżowania, przygotowania projektu
budowlanego i uzyskania właściwych pozwoleń, prawdopodobny termin wykonania
zadania obejmie rok 2011.
W zakresie podatków:
1. Wydano 22 zaświadczenia z tego: 16 o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodzie
oraz 6 o nie zaleganiu w podatkach.
2. Wystawiono 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 75.842,00 zł.
3. Wydano 41 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.
4. Załatwiono pozytywnie 1 wniosek w sprawie odroczenia I i II raty podatku od
nieruchomości na kwotę 9.386,80 zł oraz 1 wniosek odmownie w sprawie umorzenia
zaległości podatkowej w kwocie 759,00 zł.
5. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem II FSK 2049/09 z dnia 27.05.2010 r. oddalił
skargę kasacyjną wniesioną przez TP S.A. w sprawie opodatkowania podatkiem
od nieruchomości linii kablowych położonych w kanalizacjach kablowych.
W zakresie gospodarki komunalnej:
1. 28 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Zarządu Nieruchomościami
Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku, podczas którego podjęto uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku
z działalności za 2009r.
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku za
2009r.
• pokrycia straty za 2009r. ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku
• udzielenia absolutorium Prezesowi ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku
• udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej ZNM Sp. z o.o.
w Czaplinku z wykonania obowiązków za rok 2009
Wynik finansowy Spółki za 2009r wystąpił minusowy i wynosi - 27 079,08 zł, strata została
pokryta funduszem zapasowym Spółki.
Rok 2009 w działalności Spółki był kolejnym trudnym rokiem finansowo-gospodarczym. Na
gorszy niż w 2008r wynik finansowy Spółki ( było + 2 319,37zł. ) m.in. wpływ miały nie
planowane, a konieczne remonty i zadania inwestycyjne:
- ekspertyzy techniczno-finansowe i zabezpieczenie budynku ul. Jagiellońska 2 przy
dodatkowym wsparciu z budżetu Gminy,
- remont lokalu po pożarze ul. Rynek 8,
- wykonanie nowej kotłowni ( likwidacja pieca c.o. znajdującego się w korytarzu budynku )
wraz z modernizacją sieci instalacji c.o. w budynku ul. Zbożowa 19, w związku z adaptacją
pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny,
- zwiększony zakres prac remontowych w budynku byłej przychodni ul. Wałecka
- remont lokali mieszkalnych: ul. Szczecinecka 5, Motarzewo 5, Długa 47 przy wsparciu
finansowym z budżetu Gminy w związku z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Drawsku Pomorskim.
Spółka obecnie zarządza 388 mieszkaniami w tym 62 na terenach wiejskich, 92 mieszkania
znajdują się w budynkach w całości stanowiących własność Gminy, 234 mieszkania znajdują
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się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ( w tym 25 mieszkań w budynkach innych
zarządców ). Ponadto Spółka zarządza 38 lokalami użytkowymi.
Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu ZNM Sp. z o.o. omówił
wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2010r.- wynik jest dodatni i wynosi 60 912,55zł.
2. W dniu 7 czerwca Zastępca Burmistrza uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
m.in. następujące uchwały: zatwierdzenie sprawozdania i udzielenia absolutorium
Radzie Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalność Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok 2009r.; zatwierdzenie planu działań na rok 2010;
pokrycia strat za rok 2009; udzielnie absolutorium z wykonania obowiązków prezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009. Wynik finansowy Spółki to strata – 166 830
zł, która została pokryta z kapitału rezerwowego spółki. Ten minusowy wynik jest
znacznie mniejszy w porównaniu do zamknięcia roku 2008, gdzie strata wyniosła
gdzie strata wyniosła 551.870 zł. Poprawa funkcjonowania spółki, w tym jej
rentowność uzależniona jest od zmiany przepisów prawnych, pozwalających
samorządom na decydowanie o gospodarowaniu odpadami stałymi. Wpływ na
funkcjonowanie spółki będzie miała również planowana budowa spalarni dla miasta
Koszalina. Obecnie trwa cykl spotkań związanych z realizacja projektu Studium
Wykonalności dla koszalińskiego przedsięwzięcia pod nazwa „System gospodarki
odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast
i gmin Pomorza Środkowego”. W związku z brakiem jasnego stanowiska dot. MGPO
w Wardyniu Górnym w powyższym projekcie, Komisja Rozwoju Gospodarczego
zobowiązała burmistrza do zorganizowania spotkania z Prezesem Spółki oraz
przedstawicielem Miasta Koszalin.
3. W dniu 8 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu związanym z realizacją projektu pt:
„System gospodarki odpadami oraz budową zakładu termicznego przekształcania
odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”, które odbyło się w Urzędzie Miasta
Koszalinie.
4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli W dniach od 20 kwietnia do 20 maja 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Czaplinku została przeprowadzona kontrola przez
przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Szczecinie. Przedmiotem
kontroli było pozyskiwanie lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla najuboższych w
latach 2004 – I kwartał 2010 w Gminie Czaplinek. Kontrolą objęto m.in. zagadnienia
dotyczące: Wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, w tym lokali socjalnych,
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gminnej
strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizacji zadań w zakresie budowy
lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych w latach 2004 – 2006,
realizacji zadań w zakresie budowy lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób
najuboższych w latach 2007 – 2009, zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanu
technicznego lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 01.06.2010 r. podpisano akt notarialny dotyczący zbycia na rzecz najemcy
lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 22/21 w Czaplinku, na kwotę 7.561,42 zł.
2. W dniu 25.05.2010 r. podpisano akty notarialne dotyczące zbycia:
 nieruchomości oznaczonej nr 280 o powierzchni 0,1145 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 10, na kwotę 34.200,00 zł;
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 nieruchomości oznaczonej nr 279 o powierzchni 0,1146 ha położonej
w Czaplinku przy ul. Kasztanowej 12, na kwotę 35.800,00 zł.
3. Ogłoszono ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej
numerem działki 365/1 o powierzchni 0,0344 ha, położonej w Czaplinku przy ul.
Czarnkowskiego. Przetarg ograniczony jest do właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości przyległych do działki nr 365/1, ponieważ nie posiada ona
dostępu do drogi publicznej i nie może funkcjonować jako samodzielna nieruchomość.
Działka wpisana jest do Księgi Wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym
w Drawsku Pomorskim nr KW 15074. Cena wywoławcza 12.793,00 zł netto.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Czaplinku.
4. Ogłoszono czwarty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 Ozn. nr dz. 532/29 o pow. 0,5987 ha położonej w Czaplinku przy ul. Kalinowej 1,
KW 18366. Cena wywoławcza 184.000,00 zł
 Ozn. nr dz. 532/26 o pow. 0,2550 ha położonej w Czaplinku przy
ul. Jaśminowej 2, KW 18366. Cena wywoławcza 76.200,00 zł
 Ozn. nr dz. 86/15 o pow. 0,2502 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
KW 10580. Cena wywoławcza 78.240,00 zł
 Ozn. nr dz. 86/14 o pow. 0,2546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno,
KW 10580. Cena wywoławcza 79.680,00 zł
 Ozn. nr dz. 202/30 o pow. 0,1486 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny,
KW 19603. Cena wywoławcza 29.300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości:
 Ozn. nr działki 10/7 o pow. 0,1083 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr KW 31455
i nr działki 280/7 o pow. 0,0142 ha wpisanej do KW 5596, położonej w Czaplinku
w obrębie ewidencyjnym 03. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,1225 ha.
Cena wywoławcza 45.301,00 zł netto
 ozn. nr działki 388 o pow. 0,0963 ha, wpisanej do KW 18120 i nr działki 158/6 o pow.
0,0440 ha wpisanej do KW 18120, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 8. Łączna
powierzchnia nieruchomości 0,1403 ha. Cena wywoławcza 55.586,00 zł netto
 ozn. nr działki 362 o pow. 0,0961 ha wpisanej do KW 18120 i nr działki 158/4
o pow. 0,0120 ha wpisanej do KW 18120, położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 3
Łączna powierzchnia nieruchomości 0,1081 ha. Cena wywoławcza 43.161,00 zł netto
 ozn. nr działki 225 o powierzchni 0,2590 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 31,
wpisanej do KW 18120. Cena wywoławcza 92.300,00 zł netto
 ozn. nr działki 223 o powierzchni 0,2613 ha położonej w Czaplinku przy ul. Wiejskiej 33,
wpisanej do KW nr 18120. Cena wywoławcza 93.150,00 zł netto
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
6. Ogłoszono trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej
nr działki 14/2 o pow. 1,3264 ha położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02,
przy drodze nr 163 Wałcz-Kołobrzeg., KW nr 27593. Cena wywoławcza 193.800,00
zł netto
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Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku.
7. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej
- nr 15/7 o pow. 0,82 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łazice.
8. Wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej w Czaplinku: - działka nr 335 o pow. 0,1366 ha
9. Gmina Czaplinek przystąpiła do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na
Medal” 2010 r. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych oraz Marszałkowie Województw, a odbywa się pod patronatem
Wiceprezesa Rady Ministrów. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja
najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Zgłoszone zostały dwie działki
gruntu, które spełniają zawarte w regulaminie wymagania tj. m.in. przeznaczone są
pod działalność przemysłową, mają uregulowany stan prawny oraz powierzchnię nie
mniejszą niż 2 ha. Gmina Czaplinek zgłosiła działkę gruntu nr 6 oraz nr 17/1, które są
położone w południowej części miasta, na terenie objętym patronatem Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w pobliżu dworca kolejowego. Ogłoszenie wyników
nastąpi do dnia 15 października b.r.
10. Z powodu znacznego opóźnienia w wykonaniu zamówienia polegającego na
sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu byłego lotniska w Broczynie, dnia 4 czerwca b.r. Burmistrz, na mocy umowy nr
125/2008 zawartej z Wykonawcą w dniu 29 lipca 2009 r. przystąpił do naliczenia kar
umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawcę wezwano
do przedłożenia do dnia 17 lipca b.r. kompletnego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru, który umożliwi podjęcie uchwały
przez Radę Miejską.
11. Procedura mająca na celu uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru byłego lotniska w Broczynie, pomimo znacznego
opóźnienia w wykonaniu zamówienia jest kontynuowana. W dniu 13 maja b.r. projekt
miejscowego wraz z opracowaniem pt.: „Analiza możliwości reaktywowania
kwalifikowanej, cywilnej działalności lotniczej na terenie byłego, zapasowego
lotniska wojskowego – gm. Czaplinek” został przedłożony Prezesowi Urzędu
Lotnictwa Cywilnego w Warszawie w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień.
12. Z powodu niekorzystnej lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Łąka
(tereny podmokłe) wystąpiono do właściciela firmy PL AGROL Sp. z o.o. działki nr
4/26 z umową nieodpłatnego użyczenia terenu niezbędnego pod lokalizację
przystanku. Po wyrażeniu zgody przez właściciela gruntu na zmianę lokalizacji,
przystanek autobusowy, niezbędny dla zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności
przeniesiono.
13. Odpowiadając ma potrzeby związane z urządzeniem placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Łąka, wystąpiono do firmy PL AGRO Sp. z o. o. – właściciela działki
gruntu nr 4/26 z propozycją zawarcia umowy dzierżawy na część w/w działki, na
którym planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci.
Z zakresu planowania przestrzennego
1. Wydałam:
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•
•
•
•

17 zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
5 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
1 postanowienie zatwierdzające wstępne projekty podziału nieruchomości,

2. Sprawy dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu
publicznego:
a) wydałam:
• 1 decyzję umarzającą postępowanie,
• 3 decyzje ustalające warunki zabudowy,
• 1 decyzję zmieniającą wcześniej wydane warunki zabudowy,
• 2 decyzje przenoszące warunki zabudowy,
• 2 postanowienia nakładające na Inwestora obowiązek wystąpienia do RDOS w celu
dokonania oceny stopnia oddziaływania planowanej inwestycji na obszar Natura 2000,
b) wszczęłam:
• 6 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
nowych inwestycji,
c) w trakcie prowadzonego postępowania:
• do uzgodnień przekazanych zostało 14 projektów decyzji,
• 3 zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego,
• w przypadku 11 prowadzonych postępowań wydałam w okresie wcześniejszym
postanowienia nakładające na wnioskodawcę obowiązek wystąpienia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie w celu dokonania oceny czy planowana
inwestycja wymaga wydania decyzji - po złożeniu przez wnioskodawców
dokumentów RDOŚ wyda stosowne postanowienie i dopiero wówczas można dalej
prowadzić postępowanie,
• w przypadku 2 prowadzonych postępowań wnioskodawcy muszą uzyskać najpierw
decyzje środowiskowe
W zakresie oświaty:
1. W maju 2010r. Gimnazjum w Czaplinku przystąpiło do programu „Moje gimnazjum –
moja przyszłość” finansowanego z budżetu państwa oraz środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013. Projekt obejmie gimnazja z województwa zachodniopomorskiego (wiejskie
i z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców), które w latach 2009 i 2010, w części
matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego uzyskały wynik poniżej
średniego wyniku województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest
zwiększanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. W projekcie udział
wezmą uczniowie osiągający najniższe wyniki w nauce, którzy od 1.09.2010r.
rozpoczną naukę w klasach drugich - 50% uczniów klas II z każdego gimnazjum
objętego projektem. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku nauczania tj.
w roku 2011/2012.
2. Z końcem kwietnia 2010r. dyrektorzy szkół i przedszkola złożyli projekty organizacji
szkół na rok szkolny 2010/2011. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa arkusze
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zostały sprawdzone pod względem formalno prawnym. Dodatkowo arkusze zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, a następnie
z dniem 31 maja br. zatwierdzone przez Burmistrza Czaplinka. Od września 2010 r.:
• do przedszkola w Czaplinku uczęszczać będzie 238 dzieci, w tym 6-letnich – 87,
(obecnie: 209 dzieci, w tym 6-letnich 64)
• do przedszkola w Broczynie – 40 dzieci, w tym 6 – letnich 15 (obecnie: 46 dzieci,
w tym 6-letnich 19),
• do Przedszkola Sióstr Salezjanek – ok. 75 dzieci, w tym 6-letnich - 25 (obecnie: 75
dzieci, w tym 6-letnich - 14)
• do Szkoły Podstawowej w Czaplinku uczęszczać będzie 664 uczniów (obecnie 723),
z tego naukę w klasach I rozpocznie 79 uczniów. Liczebność klas I – III - od 20 do 25,
klas IV – VI – od 20 do 26 ( w jednej kasie IV- 28 uczniów i w klasie VI – 27 i 29 – są
to klasy z obowiązkowym językiem niemieckim),
• do Szkoły Podstawowej w Broczynie uczęszczać będzie 83 uczniów, tj tyle ile
obecnie, z tego naukę w klasach I rozpocznie 16 uczniów. Liczebność klas od 8 do 18
uczniów,
• do Gimnazjum uczęszczać będzie 452 uczniów (obecnie 443), z tego naukę w klasach
I rozpocznie 160 uczniów, w tym 11uczniów w klasie specjalnej. Liczebność klas od
20 do 30, z tego najliczniejsze są klasy I: 25,26,29,29, 30 i 11. Liczebność klas wynosi
od 20 do 30, z tego najliczniejsze są klasy I: 25,26,29,29, 30 i 11. Aby lepiej
zorganizować pracę w klasach I dąży się do utworzenia jeszcze jednego oddziału,
wówczas liczebność w klasach spadnie do 23-24 uczniów. Ponadto rozpatrywana jest
możliwość zagospodarowania innych pomieszczeń na sale klasowe
3. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z końcem bieżącego roku konto Funduszu
Wycieczkowego, z którego były dofinansowane wycieczki szkolne, ulega likwidacji.
W związku z powyższym wydzielono kwotę 5.000,00 złotych jako pomoc szkołom
gminnym w dofinansowaniu kosztów transportu wycieczek szkolnych. Zarządzeniem
nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalone zostały zasady dofinansowania
wycieczek szkolnych (z zadania „Dofinansowanie wycieczek szkolnych
w placówkach oświatowych”). Nowe zarządzenie określa m.in. termin składania
wniosków, rodzaje wycieczek, jakie będą podlegać dofinansowaniu oraz sprawy
związane z informacjami, jakie powinien posiadać wniosek.
4. Dnia 10 czerwca 2010 roku w sali narad UM odbyły się warsztaty „Ja aktywny”.
Warsztaty organizowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego były bezpłatne, kierowane do Radnych Młodzieżowej Rady.
Poprowadziła je pracownik Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z metodami
realizacji przedsięwzięć we własnym środowisku i sposobami dążenia do realizacji
pomysłów, a także aktywizację radnych młodzieżowych rad.
5. W roku 2010 Gmina Czaplinek złożyła trzy wnioski do Ministerstwa Edukacji
Narodowej na dofinansowanie zadań remontowych w obiektach oświatowych z 0,6%
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010. Wnioski dotyczą:
- doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego stolarki okiennej
w części sal lekcyjnych i stołówce w Gimnazjum. Kwota wnioskowana 23.000
złotych.
- projekt budowlany i wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych
w Gimnazjum (od zaplecza, wjazd dla niepełnosprawnych od skrzyżowania
–
zadaszenie).
Kwota
wnioskowana
50.000
złotych.
- remont centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Broczynie. Kwota
wnioskowana 20.000 złotych. Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji
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Narodowej pojawiły się informacje, że ze względu na znaczne zniszczenia w
obiektach oświatowych, spowodowane przez powódź i podtopienia, w uzgodnieniu z
Ministrem Finansów wstrzymano rozpatrywanie niektórych wniosków. W rozmowie
telefonicznej uzyskano wstępną informację, że nie otrzymamy dofinansowania na
zadanie dotyczące remontu centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w
Broczynie. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego ustalono, że Gmina
przystępuje do realizacji zadania, ale w mniejszym zakresie, w związku
z ograniczonymi środkami.Do pozostałych dwóch wniosków Gmina zobowiązana
została do doprecyzowania zapisów budżetu dotyczących zadań remontowych.
6. W wyniku prowadzonych prac związanych z remontem instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Przedszkola w Broczynie przeprowadzony został przegląd
przewodów kominowych, z którego wynika, że konieczny jest remont komina, do
którego będzie podłączona instalacja grzewcza. W związku z tym przygotowywany
został przedmiar robót i kosztorys inwestorski remontu komina – koszt 12 529,49 zł,
a następnie zostanie ogłoszone zbieranie ofert na wykonanie zadania i wyłonienie
wykonawcy.
7. W dniu 12 czerwca uczestniczyłam w III Festynie Rodzinnym Szkoły Podstawowej
w Czaplinku. Festyn udało się przygotować dzięki współpracy dyrekcji szkoły,
wszystkich pracowników szkoły i rodziców. Dokonać tego dzieła pomogli liczni
sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy.

W zakresie turystyki, kultury, promocji, sportu:
1. W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Drawsku Pomorskim odbyło się Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza
Drawskiego. W trakcie Walnego zatwierdzono sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia za rok 2009, udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi oraz
zatwierdzono program działania Stowarzyszenia na rok 2010.
2. W dniu 15.05.2010 r. na terenie lotniska w Mirosławcu odbył się coroczny Festyn
Lotniczy 2010. Festyn zorganizowali dowódcy 12 Bazy Lotniczej i 8 eskadry
lotnictwa taktycznego oraz Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa w Mirosławcu z okazji
10 rocznicy powstania jednostek. Gmina Czaplinek podczas Festynu Lotniczego
prezentowała się ze stoiskiem promocyjnym. Na widzów czekały atrakcje, m.in. pokaz
grupy antyterrorystycznej, ratownictwa drogowego, gaszenia pożaru przez samolot
DROMADER.
3. W dniu 16 maja wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłam w Transgraniczych
Dniach Sportu w Kaliszu Pomorskim. Głównym celem organizacji imprezy było
wyróżnienie sportowców z terenu powiatu drawskiego, za działalność oraz osiągnięte
wyniki sportowe w roku 2009. Wśród wyróżnionych znaleźli się również sportowcy
z naszej Gminy, a wytypowani zostali przez szkoły oraz organizacje sportowe.
W poszczególnych kategoriach wyróżnienia otrzymali:
1. dzieci:
Karolina Nowacka, Adam Gawlik, Karolina Pietrzak, Mariusz Bedliński.
2. młodzicy:
Tomasz Wodzyński, Stanisław Kościelny,
3. juniorzy:
Magdalena Massel- Monika Grzyb, Cyprian Chwiałkowski ,
4. seniorzy:
Tomasz Ryba, Przemysław Borowski, Łukasz Gałosz
5. weterani:
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Zbigniew Kibitlewski , Jan Dymecki , Kazimierz Solarek ,Wojciech
Pauliński, Magdalena Cieśla, Krzysztof Parzuchowski
6. drużyna:
a) Klub Sportowy Lech Czaplinek
b) Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek
Wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
4. 22 i 23 maja 2010 r. już po raz dziewiąty w Czaplinku odbyła się Krajowa Wystawa
Terierów Szkockich i West Highland White Terierów "Black & White", Krajowa
Wystawa Parson Russell Terrier & Jack Russell Terrier oraz po raz pierwszy Krajowa
Wystawa Terierów typu "Bull Impreza zorganizowana została przez Polski Związek
Kynologiczny w Polsce Oddział w Poznaniu na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego „Zagroda”.
5. W dniu 29 maja 2010 r., w Bornem Sulinowie, przy słonecznej pogodzie, odbyły się
Ogólnopolskie Zawody "VII Poligon Wędkarski" zaliczany do "II Spinningowego
Turnieju Trzech Miast". W zawodach odbywających się na jeziorze Pile (z łodzi - na
żywej rybie) uczestniczyło 69 wędkarzy z całego kraju. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że w tej typowo męskiej konkurencji zwyciężyła pani Wanda
Świątalska z Barwic- jedyna przedstawicielka płci pięknej. Konkurencjami
towarzyszącymi były: zawody spławikowe seniorów na rzece Pilawie w których
udział wzięło 15 zawodników i zawody spławikowe kadetów na dużych pomostach
jeziora Pile, gdzie w zmaganiach uczestniczyło 26 młodych adeptów wędkarstwa.
Wśród uczestników byli również wędkarze z Czaplinka, którzy zajęli honorowe
miejsca:
- w kategorii spławikowej kadet – senior: Maciej Bernat – 1 miejsce, Mieczysław
Gajewski – 2 miejsce, Piotr Kukuła – 3 miejsce
- w kategorii kadet:- Paweł Wyciślak – 2 miejsce. Gratulujemy
6. W dniu 5 czerwca Zastępca Burmistrza uczestniczył w XXXVIII Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XI Memoriale Fotografii
Podwodnej im. Jerzego Macka organizowanym przez OSP ORW Klub Płetwonurków
„MARES”, któ®e odbyły się na jeziorze Stare Kalensko,
7. W dniu 5 czerwca br. odbyła się Msza Święta Dziękczynna za dar powołania
kapłanów, którzy pracują, pracowali i pochodzą z Czaplinka. Mszę celebrował
ks. dr Marek Chmielewski – inspektor Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile.
We mszy uczestniczyli między innymi: ks. Piotr Grzymała – pochodzi z Czaplinka,
ks. Henryk Jendryczka – były proboszcz, ks. Zbigniew Kąkol – pracował
w Czaplinku, ks. Bolesław Leciej - pracował w Czaplinku, ks. Kazimierz
Lewandowski – były proboszcz, ks. Stanisław Pikor – pochodzi z Czaplinka, ks.
Wiesław Pluto-Prądzyński – były proboszcz, ks. Andrzej Skowroński – pracował
w Czaplinku, ks. Jerzy Szurgot – pochodzi z Czaplinka; - obecnie pracujący
w Czaplinku: ks. Kazimierz Chudzicki – proboszcz, ks. Damian Oleszczuk, ks.
Jarosław Kobiałka, ks. Robert Dmochowski, ks. Stanisław Politowicz; - obecnie
pracujący w Trzcińcu: ks. Tomasz Kościelny, ks. Jacek Grochowski.
8. W dniu 06.06 2010r w Trzcińcu odbył się dziewiąty „ Festyn Radości”. Impreza
rozpoczęła się Mszą Św. przed pałacem, a poprowadził ją dyrektor Salezjańskiego
Ośrodka Wychowawczego ks. Tomasz Kościelny wraz z wicedyrektorem ks. Jackiem
Brakowskim.
9. W dniu 12 czerwca br. w Czaplinecki Ośrodku Kultury w sali widowiskowej odbyła
się prezentacja albumu „Czaplinek-dawniej Tempelbug na pocztówkach”
autorstwa Władysława Piotrowicza.
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10. 26 czerwca br. na czaplineckim rynku odbędzie się Turniej Rycerski, Festyn
Truskawki oraz Noc Świętojańska.
11. W dniach 2-3 lipca 2010 r. w czaplineckim amfiteatrze odbędzie się impreza pn.
"Z cyganami pod Gwiazdami". Wystąpią znane zespołu cygańskie: Cierchaj, Kałe
Bała, Hitano, Vanessa i Sorba, Elena Rutkowska, Bahtałe Roma, Bogdan
Trojanek, Terne Roma. Imprezę poprowadzą Zofia Czernicka i Bogdan Trojanek.
12. W dniach 17-18.07.2010 r. odbędą się Dni Czaplinka podczas, których wystąpi zespół
Lady Pank.
13. Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku bierze udział
w ogólnopolskiej akcji popularyzacji książki i czytelnictwa organizowanej przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Tegoroczna
edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka - Słowa, Dźwięki, Obrazy” . W ramach
akcji w bibliotece odbyły się już spotkania :
• 10-11 maja bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola miejskiego, grupa pięcio
i sześciolatków. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca w bibliotece,
zapoznały się z literaturą dziecięcą, zwiedziły poszczególne działy biblioteki takie
jak : wypożyczalnia, czytelnia i sala
komputerowa oraz zapoznały się
z regulaminem biblioteki i zasadami wypożyczania książek. Panie bibliotekarki
przeczytały przedszkolakom ciekawe opowiadania, wierszyki i bajeczki:
• 12 maja w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z pisarką dla dzieci Panią
Krystyną Śmigielską. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas pierwszych, drugich
i trzecich. Autorka zaprezentowała swoje książki, opowiedziała o historii ich
powstania oraz przygotowała scenki, które potem przedstawiali sami uczestnicy.
Dzieci zasypały gościa mnóstwem różnorodnych pytań. Na zakończenie spotkania
pisarka rozdała autografy i zakładki do książek;
• 13 maja o godzinie 13.30 odbył się finał konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
w którym weźmie udział 10-ciu finalistów z Gimnazjum. Na zwycięzców czekają
bardzo atrakcyjne nagrody;
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W dniu 27 maja br. ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Czaplinek w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2010 roku
z terenu Gminy Czaplinek.
W ramach tego zadania przyjęto następujące zadania priorytetowe:
a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym
na czas wakacji w domach od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.;
b) organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii lub obozu sportowo –
rekreacyjnego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Czaplinek.
Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2010 przeznaczono kwotę w wysokości
26.500 zł.
Oferty w zamkniętej kopercie, opatrzone nazwą zadania, należało składać do 18 czerwca
2010 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Turystyki i Promocji,
tel. 94 375 47 90.
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W zakresie projektów:
1. Gmina Czaplinek w ramach programu „Pożyteczne Wakacje 2010” ogłoszonego przez
Fundację Wspomagania Wsi złożyła 10 wniosków, z których 8 otrzymało
dofinansowanie. Było to możliwe dzięki dodatkowemu zaangażowaniu 5 osobowego
zespołu pracowników UM i CzOKSiR z udziałem sołtysów. Ogółem Fundacja
pozytywie rozpatrzyła 140 wniosków, w tym z województwa zachodniopomorskiego
22.
2. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, które zostają na czas
wakacji w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny
i bezpieczny dla siebie i innych.
Lp.
Tytuł projektu
Sołectwo
Wnioskowana kwota
Byszkowo
1 Mały opiekun
2.995 zł
Łąka
2 Pomocne wakacje
2.999 zł
Broczyno
3 Opiekuńczy żeglarz
2.993 zł
Rzepowo
4 Zasypać przepaść
3.000 zł
Sikory
5 Pokonać samotność
3.000 zł
Siemczyno
6 Siemczyńskie seniorowo
3.000 zł
Machliny
7 Letnia szkoła pomagania innym
2.703 zł
Czarne
Wielkie
8 Jestem więc pomagam
2.904 zł
Razem
23.594 zł
3. Gmina Czaplinek wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną złożyła wniosek
w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych
Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania i rozwoju
krajoznawstwa i turystyki w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2010
r., który został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000
zł. Projekt zakłada organizację imprezy pn. Ogólnopolskie Spinningowe Zawody
Wędkarskie „Festiwal Wędkarski” promującej walory jez. Drawsko, która odbędzie
się w dniu 7 sierpnia br. Projekt będzie realizowany w okresie maj – wrzesień 2010 r.
4. Gmina Czaplinek zajęła 4 miejsce w II edycji „Konkursu na Najlepsze Europejskie
Destynacje EDEN”. Miło nam poinformować, że Gmina Czaplinek zajęła 4 miejsce
w II edycji „Konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje EDEN”. Konkurs
zorganizowany był przez Komisję Europejską, a Polska Organizacja Turystyczna była
koordynatorem polskiej edycji. Tegorocznym motywem przewodnim konkursu był
temat poświęcony turystyce wodnej, dlatego też Gmina Czaplinek wysłała zgłoszenie
dotyczące naszej największej atrakcji - Jeziora Drawsko pn. „Jezioro Drawsko –
przystań nad brzegiem…” W konkursie wzięło udział 21 destynacji: 16 poddano
ocenie przez jury, natomiast 5 zostało wykluczonych z powodu niespełnienia
warunków dopuszczających. Jury w składzie pięciu niezależnych sędziów – ekspertów
turystyki za Najlepszą
Destynację wybrało obszar turystyczny: Dolinę i Bagna
Biebrzy (województwo podlaskie). Nagrodą w konkursie jest prawo posługiwania się
tytułem „Najlepsze europejskie destylacje Turystyczne –Eden”, nagrodzony obszar
objęty destylacją zostanie włączony w sieć najlepszych europejskich Destylacji
Turystycznych,
promowanych
za
pośrednictwem
polskiego
portalu
www.edenpolska.pl
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W zakresie współpracy zagranicznej:
1. W dniach 29-30 maja br. 3 osobowa delegacja z Czaplinka uczestniczyła w Festynie
Miejskim w Bad Schwartau,
2. W dniach 11-13 czerwca w ramach programu wymiany młodzieży Szkoła Podstawowa
w Czaplinku gościła 20 osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z Grimmen. Zaproszeni
goście oraz 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz z opiekunami mieszkali
w Ośrodku Wypoczynkowym „Kusy Dwór” oraz uczestniczyli we wspólnych zajęciach.
Uczestnicy wymiany wzięli udział w Festynie Sportu Rodzinnego.
W zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. W dniu 22 maja uczestniczyłam w uroczystej Mszy Św. poświęconej OSP Siemczyno
oraz OSP Broczyno.
2. 31 maja br. otrzymałam kopie protokołów kontroli stanu gotowości bojowej OSP
przeprowadzonej w maju br. przez Komendę Powiatową PSP w Drawsku Pom. Zdaniem
kontrolujących w 7 jednostkach z uwagi na niepełną obsadę pojazdu pożarniczego, nie
można było podjąć interwencji.
W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1. Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew
z zadrzewień, w tym dwa odmownie.
2. Wydano trzy zaświadczenia z zakresu rolnictwa.
3. W dniu 11 czerwca 2010r. odbyło się drugie w tym roku, spotkanie sołtysów
z burmistrzem. Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy:
• Realizacja inwestycji i zadań remontowych na terenie wiejskim w tym:
drogi, (planowane remonty dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych), świetlice,
melioracje.
• Informacja nt. możliwości dofinansowania usuwania azbestu i oczyszczalni
przydomowych.
• Ustalenie warunków i ogłoszenie konkursu „Najpiękniejsza Wieś”.
• Organizacja turnieju sołectw i dożynek.
• Przygotowanie terenów pod place zabaw (wniosek do LGD).
• Program przeciwdziałania alkoholizmowi - zasady korzystania ze środków Gminnego
Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
• Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej: świetlice, boiska.
Sołtysów gościło sołectwo Rzepowo, dziękujemy za miłe przyjęcie.
4. Podpisano protokół wykonania nasadzeń w pasie drogi wojewódzkiej Nr 163. Na
odcinku Czaplinek - Stare Drawsko posadzono 70 szt. drzew (klon).
5. Zatwierdzono plany finansowo - rzeczowe następujących sołectw: Pławno, Niwka,
Żerdno.
Powszechny Spis Rolny:
W okresie od 1 września do 31 października 2010r. w całym kraju zostanie przeprowadzony
Powszechny Spis Rolny, który będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie
tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Po raz pierwszy nie będzie
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papierowych ankiet do wypełnienia. Zastąpią je formularze elektroniczne. Informacje
od rolników będą zbierane trzema sposobami:
- poprzez tzw. samospis internetowy,
- wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera,
- bezpośrednią wizytę rachmistrza spisowego w gospodarstwie.
Zadania gmin związane z realizacją spisu rolnego obejmować będą zarówno zadania należące
do kompetencji organów gminy (obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic
i nieruchomości), jak i zadania z zakresu administracji rządowej, zlecane ustawą
o powszechnym spisie rolnym (m.in. aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych, zapewnienie
funkcjonowania gminnych biur spisowych, delegowanie pracowników urzędu gminy do prac
spisowych i na szkolenia organizowane przez urzędy statystyczne, nabór kandydatów na
rachmistrzów). Aktualnie Gminy Komisarz Spisowy ogłosił nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych. Spośród 9 zgłoszonych kandydatów, biorąc pod uwagę
wykształcenie, doświadczenie, fakt posiadania własnego samochodu, dokonano wyboru
3 rachmistrzów spisowych.
W zakresie spraw organizacyjnych:
1. W zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
a) powołano 8 Obwodowych Komisji Wyborczych w składzie siedmioosobowym;
b) przygotowano informacje Burmistrza Czaplinka dotyczące:
• powoływania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.;
• ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010
r.;
• wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania
oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania;
• dopisywania do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Informacje podano do
publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i
gminy Czaplinek.
c) zorganizowano I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 2 czerwca
2010 r. podczas którego Komisje wybrały ze swego składu Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego.
d) w dniu 17 czerwca br. odbyło się szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
przeprowadzone przez p. Tomasza Krzemianowskiego - członka Okręgowej Komisji
Wyborczej w Koszalinie.
3. W dniu 9 maja wraz z Sekretarzem uczestniczyłam w Jubileuszu XX – lecia Domu
Pomocy Społecznej w Darkowie.
5. W dniu 13 czerwca uczestniczyłam w uroczystym pożegnaniu księdza proboszcza
Kazimierza Chudzickiego, który został przeniesiony listem posłuszeństwa, przez
przełożonych zakonnych, do Rumii gdzie, z dniem 4 lipca obejmie obowiązki proboszcza
i dyrektora tamtejszego dzieła salezjańskiego.
6. W dniu 14 czerwca uczestniczyła w konferencji informacyjnej poświęconej podsumowaniu
pierwszego roku realizacji projektu „Moje gimnazjum, moja szansa” w Karlinie,
w którym Gimnazjum z Gminy Czaplinek uczestniczy spośród 56 innych Gimnazjów.
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Działalność Komisji Rady Miejskiej
W dniu 26 maja 2010 r. cztery komisje Rady w ramach posiedzenia wspólnego dokonały
wizji lokalnej budynku świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym – komisje zapoznały się ze
stanem technicznym belek stropowych i koniecznością ich remontu oraz potrzebą wykonania
w tym celu ekspertyzy technicznej. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu
28 maja br. zaopiniowała przygotowane arkusze organizacyjne szkół oraz zapoznała się
z ofertą kulturalno – sportową CZOKSiR-u na sezon letni 2010 r. Komisja Rozwoju
Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki na
posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 r. zaopiniowała sprawy związane m.in. z: budową spalarni
śmieci w Koszalinie, monitoringiem miasta, utworzeniem tymczasowego parkingu przy ul.
Sikorskiego, budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum w Czaplinku, remontem
pieca c.o w Przedszkolu w Broczynie. Komisja Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa
w dniu 15 czerwca 2010 r. spotkała się z rolnikami gminy Czaplinek, przedstawicielami
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych
w celu omówienia spraw związanych z: różnicowaniem działalności w kierunku
nierolniczym, tworzeniem mikroprzedsiębiorstw, możliwością rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, obrotem ziemi będących w zasobach ANR oraz wzajemną zgodnością w
gospodarstwie rolnym.
Obchody XX – lecia Samorządu terytorialnego
27 maja br. obchodzono dwudziestą rocznicę powstania samorządu terytorialnego.
W związku z tą okrągłą rocznicą odbyła się Uroczysta LVI Sesja Rady Miejskiej poprzedzona
Mszą Świętą w intencji samorządowców i ich rodzin. Podczas Sesji wręczono pamiątkowe
statuetki osobom działającym na rzecz Samorządu w okresie XX-lecia (burmistrzom
poprzednich kadencji oraz obecnej kadencji, przewodniczącym Rady poprzednich kadencji
oraz obecnej kadencji oraz Radnym Rady Miejskiej V kadencji). Ponadto w formie
prezentacji multimedialnej pokazano kształtowanie się samorządu gminnego oraz jakie
zmiany zaszły na przełomie tych dwudziestu lat. Na zakończenie Sesji odbył się koncert
Filharmonii Koszalińskiej.
W okresie między sesjami przyjęłam 38 interesantów, którzy zgłosili 50 sprawy, zastępca
burmistrza przyjął 20 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Barbara Michalczik
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